trip

podzim 2015

Edinburgh – North Berwick

čt 12.11. - ne 15.11.2015

Naše cesta má, kromě hry, také další účel – pro sezónu 2016 připravujeme Ryder
Cupové utkání našeho klubu s některým skotským klubem na linksových
Mstěticích a soupeřem by měl býtRelativně
jeden z klubů
nahřiště,
jehožotevřené
hřištích budeme hrát.
„mladé“
v roce 1894

Glen Golf Club

Craigielaw Golf Club

Musselburgh Old Links

Čtyřdenní golfový trip pro 8 hráčů do regionu Edinburgh - North Berwick. Vybraná hřiště reprezentují historii
výstavbu hřišť ve Skotsku. Turnajová hra 1x9 jamek a 2x 18 jamek, dva noční výjezdy do Edinburghu.
Cena celkem 18.600 Kč zahrnuje: letenku,
dopravu bagu, 3x nocleh ve dvoulůžkových
pokojích se snídaní, 1x9 jamek a 2x18 jamek, 3x
zpracování turnajové hry, zapůjčení 2 aut. Přesná
cena bude stanovena v okamžiku naplnění
kapacity a objednání všech položek.
Aktuální optimální letenka: easy Jet přímý let
PRG-EDI-PRG, 12.11.2015, 11:05-12:30 hod. /
15.11.2015, 7:35-10:50 hod., cena: 5.153 Kč plus
2x900 Kč doprava bagu do 20kg.
Aktuální optimální ubytování: Arden House, přímo u hřiště Musselburgh
Links, cena 4.085 Kč/os., hodnocení 8,5/10. Skvělá poloha Edinb. - hřiště.
REGISTRACE je nutná nejpozději do 20.října, abychom mohli
s předstihem rezervovat uvažovanou dopravu, ubytování i hru.

Kontakt pro rezervaci: Whisky&Kilt Golf Club, Milan Hrouda
E-mail: milan.hrouda@seznam.cz / tel.: 733 710 036

Musselburgh Old Links - nejstarší původní hřiště na
světě! První oficiální zmínka o hřišti je z roku 1672,
ale v místě hřiště prý hrála Mary Queen of Scots už
v roce 1567. Dějiště šesti Open Championships v
letech 1874 – 1889. Dnes je součástí dostihové
dráhy, hrát budeme ve čtvrtek po příletu (9 jamek).
Tohle hřiště si prostě musí zahrát každý golfista …
Glen Golf Club - patří mezi „mladší“ skotská hřiště,
oficiálně otevřeno v roce 1894. Od roku 1905
osmnáctijamkové hřiště. Klasický pobřežní links s
parem 73 a délkou 6.048 yardů ze žlutých.
Craigielaw Golf Club - jedno z nejnovějších
skotských hřišť z roku 2001. Přesto patří mezi
nejlepších 100 skotských hřišť. Nádherný links se
vším, co k tomu patří. Resort spojuje tradiční pojetí
hřiště s moderním zázemím se vším pohodlím a
požadavky na služby, které dnešní golfisté vyžadují.

